
COMISSÃO DE SAÚDE

11ª Reunião Ordinária 07 de Junho de 2016 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Celso Giglio

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1429/2015

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a oferta de acompanhamento
médico nas especialidades de geriatria e
gerontologia nos asilos e instituições similares,
públicos ou privados, de longa permanência para
idosos.

Deputado Gil
Lancaster

favorável na forma do substitutivo
ora proposto.

2 Projeto de lei
1542/2015

Deputado Gil
Lancaster

Institui o "Plano Estadual de Combate ao
Suicídio".

Deputado Coronel
Camilo

favorável

3 Projeto de lei
18/2016

Deputado Celso
Giglio

Torna obrigatória a instalação de coberturas em
terrenos utilizados para armazenamento de
veículos automotores ou equipamentos destinados
a leilões públicos.

Deputado Gil
Lancaster

favorável

4 Projeto de lei
26/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui o "Dia Estadual  da Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose".

Deputado Itamar
Borges

favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela CCJR.

5 Projeto de lei
63/2016

Deputado Igor
Soares

Autor iza  o  Poder  Execut ivo  a  e fe tuar
pulverização aérea no combate ao mosquito
"aedes aegypti" no Estado.

Deputado Carlos
Neder

contrário

Para Deliberação:
 
Item 6 - Requerimento do Deputado Celso Nascimento solicitando que seja oficiado o Sr. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, para que adote medidas urgentes no
sentido de que sejam fornecidas doses suficientes de vacinas contra gripe H1N1, em decorrência da falta de vacinas que atinge principalmente o interior do Estado de
São Paulo.
 



Item 7- Requerimento do Deputado Afonso Lobato, que se oficie, em nome desta Comissão, o Ministro de Saúde - Ricardo Barros, sobre a revisão da Portaria 140 de
27/02/14, para que os Hospitais e Santas Casas possam resistir aos frequentes "estouros" anuais de teto, devido à defasagem da portaria em epígrafe.
 
Para Ciência:
 
Item 8- Ofício 58/15 da Câmara Municipal de Herculândia solicitando apoio à ampliação do teto de atendimento do SUS na Santa Casa de Marília/ SP, principalmente
dos atendimentos de: cardiologia, neurologia, ortopedia, urologia e oftalmologia.
 
Item 9 - Ofício da vereadora Mirian Ponzio, da Câmara de Taquaritinga, solicitando auxíllio à Comissão de Saúde a fim de convocar o Sr. Superintendente do IAMSPE
para prestar esclarecimentos em relação à falta de acesso ao atendimento médico conveniado no município, pelos servidores públicos estaduais da região.
 
Item 10- Ofício da Secretaria Estadual da Saúde, encaminhando moção de repúdio às declarações do Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, de redimensionar o acesso
universal à saúde proporcionado pelo SUS.


